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OPШTI DEO
340.
На основу члана 18. Одлуке о оснивању Издавачког завода
„Форум” – Forum Könyvkiadó Intézet („Службени лист АПВ”,
број: 7/08), чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске oдлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014),
Покрајинска влада, на седници одржаној 13. марта 2019. године, д о н е л а је

који је донео Управни одбор Издавачког завода „Форум” – Forum
Könyvkiadó Intézet, Újvidék, на 16. седници одржаној 22. јануара
2019. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Р Е Ш Е Њ Е

127 Број: 451-2/2019-12
Нови Сад, 13. март 2019. године

I
Даје се сагласност на План и Програм рада Издавачког завода
„Форум”, Нови Сад – Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék за
2019. годину, који је усвојио Управни одбор Издавачког завода
„Форум”, Нови Сад – Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, на 16.
седници одржаној 22. јануара 2019. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 451-444/2019-4
Нови Сад, 13. март 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

341.
На основу чланa 18. Одлуке о оснивању Издавачког завода
„Форум”– Forum Könyvkiadó Intézet („Службени лист АПВ”, број:
7/08), као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 13. марта 2019. године, донела је

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

342.
На основу члана 32. тачка 9. чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14), Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над здравственим установама које на подручју АП Војводине
пружају болничку, специјалистичку и високоспецијалистичку
здравствену заштиту („Службени лист АПВ”, број: 8/02 и 11/02),
а у вези са чланом 141. став 2. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС”, број: 107/05, 72/09 – други закон, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15, 106/15, 105/17
–други закон и 113/17 – други закон),
Покрајинска влада, на седници одржаној 13. марта 2019. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I

Р Е Ш Е Њ Е

Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута
Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине,
коју је донео Управни одбор Института за здравствену заштиту
деце и омладине Војводине, на седници одржаној 20. децембра
2018. године.

I

II

Даје се сагласност на Финансијски план Издавачког завода
„Форум” ‒ Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék за 2019. годину,

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-135/2019
Нови Сад, 13. март 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

343.
На основу члана 32. тачка 9, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14) и чланa 1. алинејa 2. Покрајинске скупштинске
одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе
које је основала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/10),
Покрајинска влада, на седници одржаној 13. марта 2019. године, д о н е л а је

13. март 2019.

345.
На основу члaна 9. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке
о оснивању Фонда „Европски послови” Аутономне покрајине
Војводине („Службени лист АПВ”, број: 13/09 и 2/10) и чл. 35. и
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 13. марта 2019. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Даје се сагласност на I Измене и допуне Програма рада Фонда „Европски послови” Аутономне покрајине Војводине за 2019.
годину, који је донео Управни одбор Фонда „Европски послови”
Аутономне покрајине Војводине, на 53. седници одржаној 1. марта 2019.године.

Р Е Ш Е Њ Е

II

I
Даје се сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова у Архиву Војводине, који је донео директор Архива Војводине, 27. фебруара 2019. године.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 025-1/2019-2
Нови Сад, 13. март 2019. године

II

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-209/2019
Нови Сад, 13. март 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

344.
На основу члана 9. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке
о оснивању Фонда „Европски послови” Аутономне покрајине
Војводине („Службени лист АПВ”, број: 13/09 и 2/10) и чл. 35. и
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПв”, број: 37/14 од 23.9.2014. године),
Покрајинска влада, на седници одржаној 13. марта 2019. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е

346.
На основу члана 3. став 2. и члана 5. Одлуке о оснивању Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију („Службени лист АПВ”, брoj: 14/09 и 39/13), чл. 35. и 36.
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 13. марта 2019. године, д о н е л а ј е
Р Е Ш Е Њ Е
I
Д а ј е с е с а г л а с н о с т на Завршни рачун са извештајем о
пословању Информативног центра за пословну стандардизацију
и сертификацију за 2018. годину, који је усвојио Управни одбор
Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију, на XI седници одржаној 22. фебруара 2019. године.

I

II

Даје се сагласност на I Измене и допуне Финансијског плана
Фонда „Европски послови” Аутономне покрајине Војводине за
2019. годину, који је усвојио Управни одбор Фонда „Европски
послови” Аутономне покрајине Војводине, на 53. седници одржаној 1. марта 2019. године.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-196/2019
Нови Сад, 13. март 2019. године

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 402-4/2019-2
Нови Сад, 13. март 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

347.
На основу члана 33. став. 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник
РС”, број: 99/09, 67/12 – Одлука Уставног суда IУз 353/09), члана
32. тачка 22, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске

13. март 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Број 14 - Страна 1367

одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
а у вези с чланом 104. став 5. и чланом 185. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
број: 88/17, 27/18 – др. закони и 10/19),
Покрајинска влада, на седници одржаној 13. марта 2019. године, д о н е л а ј е

Покрајинска влада, на седници одржаној 13. марта 2019. године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

За чланове Савета Високе школе струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ у Вршцу, као представници оснивача, на
мандатни период од четири године, именују се:

I
Д а ј е с е с а г л а с н о с т на Одлуку о мрежи основних школа на територији Општине Ковачица, број: 06-81/2018-01, од 20.
децембра 2018. године, коју је донела Скупштина општине Ковачица, на седници одржаној 20. децембра 2018. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-19/2019
Нови Сад, 13. март 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

Р Е Ш Е Њ Е
I

1.
2.
3.
4.

Данило Јововић, дипломирани правник, из Вршца;
Виолета Борка, мастер хемичар, из Куштиља;
Гордана Обреновић, мастер учитељ, из Вршца;
Мирослав Лепир, дипломирани инжењер машинствамастер, из Павлиша;
5. Милан Васић, професор физичке културе, из Вршца;
6. Вељко Стојановић, дипломирани математичар, из Вршца.
II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-146/2019
Нови Сад, 13. март 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

348.
На основу члана 32. тачка 12. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), а у
вези с чланом 35. став 1. тачка 8. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС”,
број: 99/2009 и 67/2012 ‒ одлука УС),
Покрајинска влада, на седници одржаној 13. марта 2019. године, д о н е л а ј е
Р Е Ш Е Њ Е
I
Разрешавају се чланови Савета Високе школе струковних студија за образовање васпитача „Михаило Палов“ у Вршцу, представници оснивача:
1. Гордана Обреновић, мастер учитељ, из Вршца;
2. Данило Јововић, дипломирани правник, из Вршца;
3. Виолета Борка, мастер хемичар, из Вршца.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-145/2019
Нови Сад, 13. март 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

349.
На основу члана 32. тачка 12. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), а у
вези с чланом 35. став 1. тачка 8. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС”,
број: 99/2009 и 67/2012 ‒ одлука УС),

350.
На основу члана 54. став 1. Закона о научноистраживачкој делатности („Службени гласник Републике Србије”, број: 110/2005,
50/2006 – испр. и 18/2010 и 112/2015) и члана 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АП Војводине”, број: 37/2014),
Покрајинска влада, на седници одржаној 13. марта 2019. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Разрешавају се дужности у Управном одбору Института БиоСенс ‒ Истраживачко - развојни институт за информационе технологије биосистема, Нови Сад:
-- председник:
др Драган Гламочић, редован професор на Пољопривредном
факултету Универзитета у Новом Саду, из Бегеча, представник оснивача, на лични захтев.
-- члан:
проф. др Сања Подунавац-Кузмановић, редован професор на
Технолошком факултету Универзитета у Новом Саду, из Оџака, представник оснивача, на лични захтев.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-227/2019
Нови Сад, 13. март 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

13. март 2019.

351.

II

На основу члана 54. став 1. Закона о научноистраживачкој делатности („Службени гласник Републике Србије”, број: 110/2005,
50/2006 – испр. и 18/2010 и 112/2015) и члана 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АП Војводине”, број: 37/2014),
Покрајинска влада, на седници одржаној 13. марта 2019. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-142/2019
Нови Сад, 13. март 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

353.

I
У Управни одбор Институтa БиоСенс ‒ Истраживачко-развојни институт за информационе технологије биосистема, Нови Сад,
именују се:
-- за председника:
проф. др Анте Вујић, руководилац Катедре за хидробиологију и заштиту животне средине, Департмана за биологију и
екологију, Природно-математичког факултета у Новом Саду,
представник оснивача;
-- за члана:
проф. др Владимир В. Срдић, из Новог Сада, редован професор на Технолошком факултету Универзитета у Новом Саду,
Департман за инжењерство материјала.
Председник и члан Управног одбора именују се до истека мандата Управног одбора.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-228/2019
Нови Сад, 13. март 2019. године

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

352.
На основу члана 32. тачка 12. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), а у
вези с чланом 35. став 1. тачка 8. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС”,
број: 99/2009 и 67/2012 ‒ одлука УС),
Покрајинска влада, на седници одржаној 13. марта 2019. године, д о н е л а ј е

На основу члана 32. тачка 12. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), а у
вези с чланом 35. став 1. тачка 8. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС”,
брoj: 99/2009 и 67/2012 ‒ одлука УС),
Покрајинска влада, на седници одржаној 13. марта 2019. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
I
За чланове Савета Високе школе струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре „Сирмијум“ у Сремској Митровици, као представници оснивача, на мандатни период од четири
године, именују се:
1. Синиша Јукић, професор физичког васпитања, из Сремске Митровице;
2. Татјана Вулин, дипломирани педагог, из Сремске Митровице;
3. Николина Носовић, мастер учитељ, из Сремске Митровице;
4. Ивана Пејиновић, мастер професор књижевности и језика, из Мартинаца;
5. Ђорђе Цвијановић, доктор методике дидактичких наука,
из Сремске Митровице;
6. Драгана Сретеновић, професор географије, из Сремске
Митровице;
7. Дарко Тур, мастер историчар, из Сремске Митровице.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-143/2019
Нови Сад, 13. март 2019. године

РЕШЕЊЕ
I
Разрешавају се чланови Савета Високе школе струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре „Сирмијум“ у Сремској Митровици, представници оснивача:
1. Синиша Јукић, професор физичког васпитања, из Сремске Митровице;
2. Татјана Вулин, дипломирани педагог, из Сремске Митровице;
3. Николина Носовић, мастер учитељ, из Сремске Митровице.

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

354.
На основу члана 32. тачка 12. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), а у
вези с чланом 35. став 1. тачка 8. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС”,
број: 99/2009 и 67/2012 ‒ одлука УС),
Покрајинска влада, на седници одржаној 13. марта 2019. године, д о н е л а ј е

13. март 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
Р Е Ш Е Њ Е
I

Разрешавају се чланови Савета Високе техничке школе
струковних студија у Зрењанину, представници оснивача:
1. Станислава Јаношевић, мастер економије, Зрењанин;
2. Ненад Јоксимовић, мастер инжењер информационих технологија, Лазарево;
3. Кристијан Кадарјан, мастер професор физичког васпитања, Ечка.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
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вези с чланом 35. став 1. тачка 8. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС”,
број: 99/2009 и 67/2012 ‒ одлука УС),
Покрајинска влада, на седници одржаној 13. марта 2019. године, д о н е л а ј е
Р Е Ш Е Њ Е
I
Разрешавају се чланови Савета Високе техничке школе
струковних студија у Суботици, представници оснивача:
1. Никола Милошевић, мастер електротехнике, из Суботице;
2. Никола Пуалић, инжењер електротехнике, из Новог Жедника;
3. Золтан Пек, дипл. машински инжењер, из Бачких Винограда.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-153/2019
Нови Сад, 13. март 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-151/2019
Нови Сад, 13. март 2019. године

355.
На основу члана 32. тачка 12. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), а у
вези с чланом 35. став 1. тачка 8. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС”,
број: 99/2009 и 67/2012 ‒ одлука УС),
Покрајинска влада, на седници одржаној 13. марта 2019. године, д о н е л а ј е
Р Е Ш Е Њ Е
I
За чланове Савета Високе техничке школе струковних студија
у Зрењанину, као представници оснивача, на мандатни период од
четири године, именују се:
1. Ненад Јоксимовић, мастер инжењер информационих технологија, из Лазарева;
2. Кристијан Кадарјан, мастер професор физичког васпитања, из Ечке;
3. Станислава Јаношевић, мастер економиje, из Зрењанина;
4. Војислав Вејновић, машински инжењер, из Зрењанина;
5. Јелена Драгић, мастер правник из области правних наука,
Зрењанин;
6. Ивана Попов, дипломирани правник, из Зрењанина;
7. Клементина Рице Мајер, мастер професор језика и књижевности, из Зрењанина.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

357.
На основу члана 32. тачка 12. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), а у
вези с чланом 35. став 1. тачка 8. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС”,
број: 99/2009 и 67/2012 ‒ одлука УС),
Покрајинска влада, на седници одржаној 13. марта 2019. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
I
За чланове Савета Високе техничке школе струковних студија
у Суботици, као представници оснивача, на мандатни период од
четири године, именују се:
1. Никола Пуалић, инжењер eлектротехнике, из Новог Жедника;
2. Золтан Пек, дипломирани машински инжењер-мастер, из Бачких Винограда;
3. Никола Милошевић, мастер електротехнике, из Суботице;
4. Сава Стамболић, дипломирани правник, из Суботице;
5. Невена Веиновић, дипломирани правник, из Љутова;
6. Слађана Стојановић, мастер инжењер технологије, из Суботице;
7. Слободан Маџаревић, дипломирани грађевински инжењер, из
Суботице.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-154/2019
Нови Сад, 13. март 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

356.
На основу члана 32. тачка 12. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), а у

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-152/2019
Нови Сад, 13. март 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.
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13. март 2019.

358.

360.

На основу члана 32. тачка 12. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), а у
вези с чланом 35. став 1. тачка 8. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС”,
број: 99/2009 и 67/2012 ‒ одлука УС),
Покрајинска влада, на седници одржаној 13. марта 2019. године,
донела је

На основу члана 32. тачка 12. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), а у
вези с чланом 35. став 1. тачка 8. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС”,
број: 99/2009 и 67/2012 ‒ одлука УС),
Покрајинска влада, на седници одржаној 13. марта 2019. године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

Р Е Ш Е Њ Е

I

I

Разрешавају се чланови Савета Високе школе струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици, представници оснивача:

Разрешавају се чланови Савета Високе техничке школе
струковних студија у Новом Саду, представници оснивача:

1. Александар Мирковић, дипломирани географ, из Суботице;
2. Ливија Гомбош, дипломирани економиста, из Суботице;
3. Ева Хелфрих, васпитачица у пензији, из Суботице.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1. Драган Маринковић, дипломирани инжењер саобраћаја,
из Новог Сада;
2. Мијодраг Милошевић, доктор техничких наука, из Новог
Сада;
3. Горан Савић, магистар техничких наука, из Новог Сада.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-144/2019
Нови Сад, 13. март 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

359.
На основу члана 32. тачка 12. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), а у
вези с чланом 35. став 1. тачка 8. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС”,
број: 99/2009 и 67/2012 ‒ одлука УС),
Покрајинска влада, на седници одржаној 13. марта 2019. године,
донела је

127 Број: 022-149/2019
Нови Сад, 13. март 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

361.

Р Е Ш Е Њ Е

На основу члана 32. тачка 12. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), а у
вези с чланом 35. став 1. тачка 8. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС”,
број: 99/2009 и 67/2012 ‒ одлука УС),
Покрајинска влада, на седници одржаној 13. марта 2019. године,
донела је

I

Р Е Ш Е Њ Е

За чланове Савета Високе школе струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици, као представници оснивача, на мандатни период од четири године, именују се:

I

Јудит Фелвинц, мастер економиста, из Суботице;
Александар Мирковић, дипломирани географ, из Суботице;
Бојана Пеић, мастер дефектолог, из Суботице;
Јелена Вујовић, дипломирани економиста, из Суботице;
Јованка Девић, мастер ЕЦПД, из Суботице;
Драган Вукасовић, доктор економских наука, из Суботице;
Ненад Козомара, дипломирани правник, из Суботице.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-155/2019
Нови Сад, 13. март 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

За чланове Савета Високе техничке школе струковних студија
у Новом Саду, као представници оснивача, на мандатни период
од четири године, именују се:
1. Драган Маринковић, дипломирани инжењер саобраћаја, из
Новог Сада;
2. Мијодраг Милошевић, доктор техничких наука, из Ветерника;
3. Сања Самоцета, инжењер агрономије, из Ковиља;
4. Остоја Дринић, дипломирани инжењер саобраћаја, из Каћа;
5. Снежана Пејић, струковни инжењер безбедности и здравља
на раду, из Каћа;
6. Велинка Ковачевић, мастер инжењер индустријског инжењерства, из Новог Сада;
7. Драгана Антић, магистар економских студија, из Будисаве;
8. Верица Попов, дипломирани инжењер пољопривреде, из
Ковиља.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

13. март 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-150/2019
Нови Сад, 13. март 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

362.
На основу члана 32. тачка 12. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), а у
вези с чланом 35. став 1. тачка 8. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС”,
број: 99/2009 и 67/2012 ‒ одлука УС),
Покрајинска влада, на седници одржаној 13. марта 2019. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
I

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-148/2019
Нови Сад, 13. март 2019. године

364.
На основу члана 32. тачка 12. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), а у
вези с чланом 35. став 1. тачка 8. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС”,
број: 99/2009 и 67/2012 ‒ одлука УС),
Покрајинска влада, на седници одржаној 13. марта 2019. године,
донела је

Разрешавају се чланови Савета Високе пословне школе
струковних студија у Новом Саду, представници оснивача:
1. Владимир Закић, доктор економских наука, из Београда;
2. Ненад Ђокић, доктор економских наука, из Суботице;
3. Немања Лаличић, магистар индустријског дизајна, из Новог Сада.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

РЕШЕЊЕ
I
Разрешавају се чланови Савета Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, представници оснивача:
1. Ведран Ђурасовић, дипломирани политиколог за међународне послове, из Руског села, Кикинда;
2. Зорица Телечки, професор разредне наставе, из Кикинде;
3. Ивана Иветић, дипломирани економиста, из Кикинде.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-147/2019
Нови Сад, 13. март 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-138/2019
Нови Сад, 13. март 2019. године

363.
На основу члана 32. тачка 12. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), а у
вези с чланом 35. став 1. тачка 8. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС”,
брoj: 99/2009 и 67/2012 ‒ одлука УС),
Покрајинска влада, на седници одржаној 13. марта 2019. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
I
За чланове Савета Високе пословне школе струковних студија
у Новом Саду, као представници оснивача, на мандатни период
од четири године, именују се:
1. Ненад Ђокић, доктор економских наука, из Суботице;
2. Немања Лаличић, магистар индустријског дизајна, из Новог Сада;
3. Владимир Закић, доктор економских наука, из Београда;
4. Немања Бербер, доктор економских наука, из Новог Сада;
5. Борис Кузман, доктор агроекономских наука, из Новог
Сада;
6. Радмила Бјекић, мастер економиста, из Темерина;
7. Слободан Андрашић, доктор наука спорта и физичког
васпитања, из Суботице.

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

365.
На основу члана 32. тачка 12. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), а у
вези с чланом 35. став 1. тачка 8. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС”,
број: 99/2009 и 67/2012 ‒ одлука УС),
Покрајинска влада, на седници одржаној 13. марта 2019. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
I
За чланове Савета Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, као представници оснивача, на мандатни период од четири године, именују се:
1. Зорица Телечки, професор разредне наставе, из Кикинде;
2. Ивана Иветић, дипломирани економиста, из Кикинде;
3. Ведран Ђурасовић, дипломирани политиколог за међународне послове, из Руског села;
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4. Ана Ковачевић, мастер професор језика и књижевности, из
Кикинде;
5. Милорад Карановић, професор технике и информатике, из
Кикинде;
6. Александра Ђорђевић, дипломирани социолог, из Кикинде;
7. Мирјана Дражић, дипломирани биолог, из Кикинде;
8. Срђан Сивчев, мастер историчар, из Кикинде.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

13. март 2019.

мандатни период од четири године, именују се:
1. Срђана Самарџија, дипломирани економиста, из Футога;
2. Јасминка Почек, лекар -специјалиста педијатрије, из Новог Сада;
3. Јована Бороја, мастер -професор физичког васпитања, из
Футога;
4. Сања Шобат, струковни васпитач, из Ветерника;
5. Игор Поповић, мастер економиста, из Ветерника;
6. Исидора Дармановић, дипломирани економиста, из Ветерника;
7. Терезија Лелик, васпитач, из Новог Сада.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-139/2019
Нови Сад, 13. март 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-141/2019
Нови Сад, 13. март 2019. године

366.
На основу члана 32. тачка 12. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), а у
вези с чланом 35. став 1. тачка 8. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС”,
број: 99/2009 и 67/2012 ‒ одлука УС),
Покрајинска влада, на седници одржаној 13. марта 2019. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
I
Разрешавају се чланови Савета Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду, представници оснивача:
1. Јована Бороја, мастер-професор физичког васпитања, из Новог Сада;
2. Срђана Самарџија, дипломирани економиста, из Новог Сада;
3. Јасминка Почек, лекар-специјалиста педијатрије, из Новог
Сада.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-140/2019
Нови Сад, 13. март 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

368.
На основу члана 20. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, број: 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – испр.
др. закона, 83/05 -испр. др. закона и 83/14 – др. закон), тачке I Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите за смештај корисника Дом за старе и пензионере
у Кули (Службени лист АПВ”, број: 7/02), члана 32. став 1. тачка
12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 13. марта 2019. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Карољ Валка, инжењер пољопривреде из Куле, представник
оснивача, разрешава се дужности председника Управног одбора
Дома за старе и пензионере у Кули, због оставке.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-225/2019
Нови Сад, 13. март 2019. године

367.
На основу члана 32. тачка 12. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), а у
вези с чланом 35. став 1. тачка 8. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС”,
број: 99/2009 и 67/2012 ‒ одлука УС),
Покрајинска влада, на седници одржаној 13. марта 2019. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
I
За чланове Савета Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду, као представници оснивача, на

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

369.
На основу члана 132. став 3. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник РС”, број: 24/11), тачке I Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите
за смештај корисника Дом за старе и пензионере у Кули („Службени лист АПВ”, број: 7/02), члана 32. став 1. тачка 12. и чл. 35. и
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 13. марта 2019. године,
донела је
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I

условима и начину за давање ловног ревира у закуп (‹›Службени
гласник РС››, број 80/2010 и 11/2018), Покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси

Ференц Козма, машински инжењер из Куле, именује се за председника Управног одбора Дома за старе и пензионере у Кули, као
представник оснивача.

РЕШЕЊЕ
О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА
„МОШОРИНСКИ БРЕГ“

II

I

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-226/2019
Нови Сад, 13. март 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

370.
На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице, донео је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР, Београд, издавање и употреба превода уџбеничког комплета (Уџбеник и Радна свеска) Математика 1, за први разред основне школе,
на мађарском језику, аутора Јасмине Милинковић и Ненада Матића, за први разред основне школе, писан на мађарском језику и
писму, од школске 2019/2020. године.
II
Ово решење ће се објавити у ‹›Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине››.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Назив ловног подручја: Јужнобачко.
II
Назив ловишта: „МОШОРИНСКИ БРЕГ“.
III
Ловиште „Мошорински брег“према начину коришћења,
установљава се као ловиште ОТВОРЕНОГ типа.
Према намени ловиште се одређује као ОСТАЛО ЛОВИШТЕ.
У односу на надморску висину и конфигурацију терена ловиште се одређује као РАВНИЧАРСКО.
IV
Ловиште „Мошорински брег“ се налази на територији
ОПШТИНЕ Тител и обухвата део КО Мошорин, део КО Ђурђево
и део КО Мужља.
V
Граница ловишта:Почиње у тачки на средини реке Тисе
(Y:7442438,417 и X: 5014978,953 у државном координатном
систему Републике Србије, Гаус-Кригерова пројекција – зона
7), и иде узводно границом ловног подручја и ловишта „Тиса“
Зрењанин, све до Словачког Арадца. Ту граница скреће на запад
и иде каналом у правој линији све до потеса „Караула“, где скреће
на север и даље каналом, а затим напушта канал и скреће на запад
атарским путем одступајући од КО све до границе између КО
Шајкаш и КО Ђурђево. Даље граница наставља на североисток,
па на југоисток границом између КО Шајкаш и КО Ђурђево
и наставља границом између КО Шајкаш и КО Мошорин до
тромеђе КО Шајкаш, КО Мошорин и КО Вилово. Даље граница
наставља на југоисток између КО Мошорин и КО Вилово, затим
између КО Мошорин и КО Лок, до тромеђе КО Мошорин, КО Лок
и КО Тител, где скреће на североисток између КО Мошорин и КО
Тител и иде до почетне тачке на средини реке Тисе.
VI
Укупна површина ловишта „Мошорински брег“ износи
6.505,05 ха.

Број: 128-61-8/2019-01
Дана: 05. 03. 2019. године
Покрајински секретар
Nyilas Mihály
/Михаљ Њилаш,с.р./

371.
На основу члана 33. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи (‘’Службени лист АП Војводине››, бр.
37/2014; 54/2014 – др, одлука, 37/2016 и 29/2017), члана 20. став 1.
тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине
Војводине (‹›Службени гласник РС ‹›, број 99/2009 и 67/2012 –
одлука УС), члана 6. став 1. тачка 1. и члана 34. став 2. Закона
о дивљачи и ловству (‹›Службени гласник РС››, број 18/2010), и
члан 5. став 1. и члан 9. Правилника о начину установљавања
ловног подручја и ловишта, условима за спровођење ловног
газдовања, поступку спровођења јавног огласа, поступку за
давање и одузимање права на газдовање ловиштем, садржини
уговора, утврђивању висине одговарајућих гаранција које је
дужно да обезбеди правно лице пре закључивања уговора, као и

VII
Ловостајем заштићенe и трајно заштићенe врстe дивљачи које
се налазе у ловишту у време установљавања ловишта:
а) неловне врсте:
- видра (Lutra lutra),
- хермелин (Mustela erminea),
- степски твор (Mustela eversmanii),
- ласица (Mustela nivalis),
б)крупна дивљач:
- срна (Capreolus capreolus L.),
- дивља свиња (Sus scrofa L.);
ц) ситна дивљач:
1) длакава дивљач:
- шакал (Canis aureus L.),
- лисица (Vulpes vulpes L.),
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- дивља мачка (Felis silvestris Schr.),
- куна белица (Martes foina EHR.),
- куна златица (Martes martes L.),
- јазавац (Meles meles L.),
- зец (Lepus europaeus Pall.),
- сиви пух (Glis glis),
- ондатра (Ondatra zibethica L.),
- веверица (Sciurus vulgaris L.),
- ракунолики пас (Nyctereutesprocyonoides),
- нутрија (Myocastorcoypus);
2) перната дивљач:
- дивља патка кржуља, крџа (Anas crecca L.),
- дивља патка звиждара (Anas penelope L.),
- дивља патка глувара (Anas platyrhynchos L.),
- дивља патка пупчаница, гроготовац (Anas querquedula L.),
- дивља патка риђоглава (Aythya ferina L.),
- дивља гуска лисаста (Anser albifrons Scopoli.),
- дивља гуска глоговњача (Anser fabalis Latхam.),
- шумска шљука (Scolopax rusticola L.),
- дивљи голуб гривнаш (Columba palumbus L.),
- гугутка (Streptopelia decaocto),
- грлица (Streptopelia turtur),
- препелица (Coturnix coturnix L.),
- пољска јаребица (Perdix perdix L.),
- фазан (Phasianus sp. L.),
- црна лиска (Fulica atra L.),
- сојка (Garrulus glandarius L.),

13. март 2019.

- барска кокица(Gallinula chloropus),
- гачац (Corvus frugilegus L.),
- велики корморан ( Phalacrocorax carbo)
- јастреб кокошар (Accipiter gentilis)
- сива чапља (Ardea cinerea)
VIII
Да ли ловиште захвата заштићено природно добро: Да
Уредба Владе РС о заштити СРП „Tителски брег“ (Службени
гласник РС“, број 56/12) и Уредба Владе РС о заштити СРП
„Ритови доњег Потисја“ (Службени гласник РС“, број 121/14).
IX
Карта границе ловишта на геотопографској подлози у размери
1:50.000 ( у прилогу решења.)
X
Ово решење објавити у ’’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Број: 104-324-58/2018-07-1
У Новом Саду, 26. фебруар 2019. године

Покрајински секретар
др Вук В. Радојевић, с.р.
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372.
На основу члана 33. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (‘’Службени лист АП Војводине››, бр. 37/2014;
54/2014 – др, одлука, 37/2016 и 29/2017), члана 20. став 1. тачка 2.
Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине (‹›Службени гласник РС ‹›, број 99/2009 и 67/2012 – одлука
УС), члана 6. став 1. тачка 1. и члана 34. став 2. Закона о дивљачи
и ловству (‹›Службени гласник РС››, број 18/2010), и члан 5. став
1. и члан 9. Правилника о начину установљавања ловног подручја
и ловишта, условима за спровођење ловног газдовања, поступку
спровођења јавног огласа, поступку за давање и одузимање права
на газдовање ловиштем, садржини уговора, утврђивању висине
одговарајућих гаранција које је дужно да обезбеди правно лице
пре закључивања уговора, као и условима и начину за давање
ловног ревира у закуп (‹›Службени гласник РС››, број 80/2010 и
11/2018), Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду
и шумарство доноси
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА
О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА
„СОНТА“
I
У Решењу о установљавању ловишта „Сонта“ („Службени лист
АПВ“, бр. 8/12) и Решењу о изменама решења о установљавању
ловишта „Сонта“ („Службени лист АПВ“, бр. 26/16) тачка V мења
се и гласи:
„V
Граница ловишта: Почиње у тачки на средини канала ДТД
(Y: 7355388.593 и X: 5056703.504 у државном координатном систему Републике Србије, Гаус-Кригерова пројекција – зона 7), и
иде у правцу запада одводним каналом рибњака, затим скреће
на југ атарским путем поред одводног канала трећег језера и иде
до ободног канала трећег језера, наставља ободним каналом на
североисток, затим на југ до скретања ободног канала на северозапад, даље наставља поменутим ободним каналом у дужини од
око 820 м, затим скреће на запад до железничке пруге, наставља
пругом на север до канала који спаја друго и треће језеро, затим
скреће на запад до ободног канала другог језера и наставља ободним каналом на југозапад, северозапад до регионалног пута Р
101 и наставља на југозапад атарским путем у дужини од око 380
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метара до канала, затим наставља каналом на северозапад, запад
и југозапад, даље граница наставља другим каналом на север,
северозапад до атарског пута на граници КО Сонта и КО Апатин. Даље граница наставља атарским путем на југозапад поклапајући се са границом катастарске општине, а затим скреће на југ
па југозапад, одступајући од катастарске општине, а потом иде на
југоисток атарским путем у дужини од око 260 метара, скреће на
југозапад и наставља путем до економије, обилази економију са
јужне стране до канала и наставља каналом на северозапад у дужини од око 110 метара, затим скреће на југозапад каналом и иде
до ограде ловишта ЈП “Војводинашуме - Апатински рит“. Даље
граница наставља на југоисток оградом ЈП“Војводинашуме“ до
тромеђе ЈП“Војводинашуме“, КО Богојево и КО Сонта. Граница
даље наставља у правцу истока атарским путем, прелази преко
пруге пење се на север, североисток до канала. Каналом даље граница иде на север па североисток, поклапајући се са границом
катастарских општина. Затим граница скреће са канала на североисток и иде атарским путем, потом граница скреће на северозапад и наставља атарским путем, пролази кроз шуму до „старе
пруге“, поклапајући се са границом катастарске општине. Атарским путем уз трасу „старе пруге“ граница иде у правцу североистока до средине канала ДТД. Средином канала ДТД граница иде
у правцу северозапада до почетне тачке.
Tачка VI мења се и гласи:
„VI
Укупна површина ловишта „СОНТА“ износи 9.212,52 ха.“.
Tачка IX мења се и гласи:
„IX
Карта границе ловишта на геотопографској подлози у размери
1:50.000 (у прилогу решења).“.
II
Ово решење објавити у ’’Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.
Број: 104-324-54/2018-07-2
У Новом Саду, 26. фебруар 2019. године

Покрајински секретар
др Вук В. Радојевић, с.р.

13. март 2019.
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На основу члана 33. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи (‘’Службени лист АП Војводине››, бр.
37/2014; 54/2014 – др, одлука, 37/2016 и 29/2017), члана 20. став 1.
тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине
Војводине (‹›Службени гласник РС ‹›, број 99/2009 и 67/2012 –
одлука УС), члана 6. став 1. тачка 1. и члана 34. став 2. Закона
о дивљачи и ловству (‹›Службени гласник РС››, број 18/2010), и
члан 5. став 1. и члан 9. Правилника о начину установљавања
ловног подручја и ловишта, условима за спровођење ловног
газдовања, поступку спровођења јавног огласа, поступку за
давање и одузимање права на газдовање ловиштем, садржини
уговора, утврђивању висине одговарајућих гаранција које је
дужно да обезбеди правно лице пре закључивања уговора, као и
условима и начину за давање ловног ревира у закуп (‹›Службени
гласник РС››, број 80/2010 и 11/2018), Покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА
О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА
„РИБЊАК СВИЛОЈЕВО“
I

13. март 2019.

му Републике Србије, Гаус-Кригерова пројекција – зона 7), и иде
на северозапад ободним каналом до краја језера рибњака, скреће
на североисток и иде ободним каналом испод насеља Свилојево.
Граница затим иде на југоисток ободним каналом до одводног
канала за прво и друго језеро, где скреће атарским путем поред
поменутог канала на североисток, прелази пругу и скреће на југ
атарским путем поред одводног канала трећег језера и наставља
до ободног канала трећег језера. Даље граница наставља ободним
каналом трећег језера на североисток, затим на југ до скретања
ободног канала на северозапад, даље наставља поменутим ободним каналом у дужини од око 820 м, затим скреће на запад до
железничке пруге, наставља пругом на север до канала који спаја
друго и треће језеро, затим скреће на запад до ободног канала
другог језера и наставља ободним каналом на југозапад, северозапад и североисток до почетне тачке“.
Tачка VI мења се и гласи:
„VI
Укупна површина ловишта „Рибњак Свилојево“ износи 611,59
ха.“.
Tачка IX мења се и гласи:
„IX

У Решењу о установљавању ловишта „Рибњак Свилојево“(„Службени лист АПВ“, бр. 4/12), тачка IV мења се и гласи:

Карта границе ловишта на геотопографској подлози у размери
1:50.000 ( у прилогу решења).“.

„IV

II

Ловиште „РИБЊАК СВИЛОЈЕВО“ се налази на територији
ОПШТИНЕ АПАТИН и обухвата део КО Свилојево и део КО
Сонта.

Ово решење објавити у ’’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Број: 104-324-54/2018-07-1
У Новом Саду, 26. фебруар 2019. године

Tачка V мења се и гласи:
„V
Граница ловишта: Почиње у тачки на регионалном путу Р 101
– (Y:7351801,197 и X:5055525,122 у државном координатном систе-

Покрајински секретар
др Вук В. Радојевић, с.р.

13. март 2019.
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На основу члана 33. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (‘’Службени лист АП Војводине››, бр. 37/2014;
54/2014 – др, одлука, 37/2016 и 29/2017), члана 20. став 1. тачка 2.
Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине (‹›Службени гласник РС ‹›, број 99/2009 и 67/2012 – одлука
УС), члана 6. став 1. тачка 1. и члана 34. став 2. Закона о дивљачи
и ловству (‹›Службени гласник РС››, број 18/2010), и члан 5. став
1. и члан 9. Правилника о начину установљавања ловног подручја
и ловишта, условима за спровођење ловног газдовања, поступку
спровођења јавног огласа, поступку за давање и одузимање права
на газдовање ловиштем, садржини уговора, утврђивању висине
одговарајућих гаранција које је дужно да обезбеди правно лице
пре закључивања уговора, као и условима и начину за давање
ловног ревира у закуп (‹›Службени гласник РС››, број 80/2010 и
11/2018), Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду
и шумарство доноси
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА
О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА
„ДОРОШКА“
I
У Решењу о установљавању ловишта „Дорошка“(„Службени
лист АПВ“, бр. 15/12), тачка IV мења се и гласи:
„IV
Ловиште „Дорошка“ се налази на територији ОПШТИНЕ Тител и обухвата КО Шајкаш, КО Вилово, КО Гардиновци, КО Лок,
део КО Бешка, део КО Крчедин, део KO Нови Сланкамен.

Граница ловишта: Почиње у тачки на средини реке Дунав
(Y:7428582,7919 и X: 5003204,5434 у државном координатном систему Републике Србије, Гаус-Кригерова пројекција – зона 7), и
иде низводно границом ловног подручја до тачке где се спајају
КО Лок, КО Тител, КО Нови Сланкамен и КО Стари Сланкамен,
затим граница скреће на север између КО Лок и КО Тител до тромеђе КО Лок, КО Мошорин и КО Тител, затим граница наставља
на северозапад између КО Лок и КО Мошорин и између КО Вилово и КО Мошорин и наставља на север између КО Шајкаш и КО
Мошорин до тромеђе КО Шајкаш, КО Мошорин и КО Ђурђево
и наставља на север и запад границом између КО Шајкаш и КО
Ђурђево до тромеђе КО Шајкаш, КО Ђурђево и КО Ковиљ. Даље
граница наставља на југ између КО Шајкаш и КО Ковиљ, затим
између КО Гардиновци и КО Ковиљ и између КО Бешка и КО Ковиљ до почетне тачке на средини реке Дунав.
„VI
Укупна површина ловишта „Дорошка“износи 13.765,95 ха.“.
„IX
Карта границе ловишта на геотопографској подлози у размери
1:50.000 ( у прилогу решења).“.
II
Ово решење објавити у ’’Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.
Број: 104-324-58/2018-07-2
У Новом Саду, 26. фебруар 2019. године

Покрајински секретар
др Вук В. Радојевић, с.р

13. март 2019.
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На основу члана 33. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (‘’Службени лист АП Војводине››, бр. 37/2014;
54/2014 – др, одлука, 37/2016 и 29/2017), члана 20. став 1. тачка 2.
Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине (‹›Службени гласник РС ‹›, број 99/2009 и 67/2012 – одлука
УС), члана 6. став 1. тачка 1. и члана 34. став 2. Закона о дивљачи
и ловству (‹›Службени гласник РС››, број 18/2010), и члан 5. став
1. и члан 9. Правилника о начину установљавања ловног подручја
и ловишта, условима за спровођење ловног газдовања, поступку
спровођења јавног огласа, поступку за давање и одузимање права
на газдовање ловиштем, садржини уговора, утврђивању висине
одговарајућих гаранција које је дужно да обезбеди правно лице
пре закључивања уговора, као и условима и начину за давање
ловног ревира у закуп (‹›Службени гласник РС››, број 80/2010 и
11/2018), Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду
и шумарство доноси
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА
О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА
„СРЕДЊИ БАНАТ-СЕВЕР“
I
У Решењу о установљавању ловишта „Средњи Банат-север“(„Службени лист АПВ“, бр. 8/12) тачка IV мења се и гласи:
„IV
Ловиште „Средњи Банат- север“ се налази на територији
ОПШТИНЕ Алибунар и Пландиште и обухвата КО Селеуш,КО
Иланџа, КО Добрица, КО Нови Козјак, КО Јаношик и КО Локве.
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Карловац и КО Локве, КО Локве и КО Алибунар, КО Селеуш и
КО Алибунар. Tу се граница ловишта поклапа у једном делу са
катастарском границом, а затим одступа и иде до регионалног
пута Р-123.
Даље граница скреће на југоисток асфалтним путем у дужини
од 268 метара, па скреће на југозапад и иде каналом до границе КО Селеуш и КО Владимировац, до тромеђе КО Селеуш, КО
Владимировац и КО Нови Козјак . Даље граница иде границом
КО Владимировац и КО Нови Козјак у правцу југозапада, затим
одступа од катастарске границе и иде атарским путем до границе КО Нови Козјак и КО Падина. Затим граница ловишта иде на
североисток пратећи границу КО Нови Козјак и КО Падина до
тромеђе КО Нови Козјак, КО Селеуш и КО Добрица. Даље граница иде атарским путем на северозапад у дужини од 800 метара, па
на запад у дужини од 568 метара, и на североисток до границе катастарских општина. Даље граница иде атарским путем пратећи
катастарску општину, прелази у КО Самош и ломи се на исток па
на североисток и иде атарским путем, затим се граница ловишта
ломи на запад, па на североисток, и наставља атарским путем до
регионалног пута Р-123.Регионалним путем граница иде на исток
у дужини од 520 метара. Граница ловишта затим иде на североисток атарским путем до канала, средином канала граница иде до
почетне тачке.“.
Tачка VI мења се и гласи:
„VI
Укупна површина ловишта «Средњи Банат- север» износи
28.557,30 ха.’’.
Tачка IX мења се и гласи:
„IX
Карта границе ловишта на геотопографској подлози у
размери 1:50.000 (у прилогу решења).“.

Tачка V мења се и гласи:
„V
Граница ловишта: Почиње у тачки на средини канала ДТД
на граници са рибњаком «Свети Никола-Банатска Дубица» (Y:
7489656.797 и X: 5012599.035 у државном координатном систему
Републике Србије, Гаус-Кригерова пројекција – зона 7) и иде на
југоисток средином канала ДТД до ушћа малог канала на граници КО Локве и КО Барице, затим наставља на југ средином малог
канала између КО Локве и КО Барице и наставља на запад између
КО Локве и КО Уљма, КО Локве и КО Николинци, КО Банатски

II
Ово решење објавити у ’’Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.
Број: 104-324-133/2018-07-2
У Новом Саду, 26. фебруар 2019. године

Покрајински секретар
др Вук В. Радојевић, с.р.

13. март 2019.
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На основу члана 33. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (‘’Службени лист АП Војводине››, бр. 37/2014;
54/2014 – др, одлука, 37/2016 и 29/2017), члана 20. став 1. тачка 2.
Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине (‹›Службени гласник РС ‹›, број 99/2009 и 67/2012 – одлука
УС), члана 6. став 1. тачка 1. и члана 34. став 2. Закона о дивљачи
и ловству (‹›Службени гласник РС››, број 18/2010), и члан 5. став
1. и члан 9. Правилника о начину установљавања ловног подручја
и ловишта, условима за спровођење ловног газдовања, поступку
спровођења јавног огласа, поступку за давање и одузимање права
на газдовање ловиштем, садржини уговора, утврђивању висине
одговарајућих гаранција које је дужно да обезбеди правно лице
пре закључивања уговора, као и условима и начину за давање
ловног ревира у закуп (‹›Службени гласник РС››, број 80/2010 и
11/2018), Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду
и шумарство доноси
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА
О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА
„БРЗАВА“
I
У Решењу о установљавању ловишта „Брзава“(„Службени лист
АПВ“, бр. 23/11) тачка V мења се и гласи:
„V
Граница ловишта: Граница ловишта „Брзава“ почиње на граничној ознаци А 194 Државне границе са Репубиком Румунијом и
КО Марковићево (Y:7501724,062 и X: 5020013,217 у државном координатном систему Републике Србије, Гаус-Кригерова пројекција – зона 7), и иде у правцу истока, а затим у правцу југа уз
Државну границу са Републиком Румунијом, а затим поново у
правцу истока па у правцу југа до тромеђе Државне границе са
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Репубиком Румунијом, КО Ватин и КО Велики Гај. Даље граница иде у правцу југа (граница између Општина Пландиште и
Општине Вршац, која jе уједно и граница два ловна подручја),
атарским путем који је уједно и граница катастарских општина
КО Велики Гај и КО Ватин, а затим наставља између КО Маргита
и КО Ватин до канала. Левом страном канала граница се спушта
у правцу југа, између КО Маргита и КО Вршац, затим прелази
преко магистралног пута Пландиште-Вршац, и наставља даље
каналом између КО Пландиште и КО Вршац. Даље иде између КО
Пландишта и КО Павлиш, затим КО Барице и КО Павлиш , КО
Барице и КО Влајковац, затим наставља на север средином каанала између КО Локве и КО Барице до канала ДТД, одакле граница
иде каналом ДТД у правцу северозапада до места уливања реке
Брзаве у канал ДТД, односно до тромеђе КО Банатска Дубица, КО
Неузина и КО Хајдучица. Даље граница иде у правцу североистока реком Брзава до почетне тачке.“.
Tачка VI мења се и гласи:

„VI

Укупна површина ловишта „Брзава“износи 38.306,20 ха.“
Tачка IX мења се и гласи:
„IX
Карта границе ловишта “Брзава” на геотопографској подлози у
размери 1:50.000 (у прилогу решења).“
II
Ово решење објавити у ’’Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.
Број: 104-324-133/2018-07-1
У Новом Саду, 26. фебруар 2019. године
Покрајински секретар
др Вук В. Радојевић, с.р.

"Брзава"
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На основу члана 6. став 1. тачка 4 и 38. став 5. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“, број 18/10), члана 16. и 24.
Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ’’, број 37/14 и 54/14-др.одлука) и члана 12. Правилника о начину установљавања ловног подручја и ловишта,
условима за спровођење ловног газдовања, поступку спровођења
јавног огласа, поступку за давање и одузимање права на газдовање ловиштем, садржини уговора, утврђивању висине одговарајућих гаранција које је дужно да обезбеди правно лице пре
закључења уговора, као и условима и начину за давање ловног
ревира у закуп („Службени гласник РС“, број 80/10 и 11/2018) – у
даљем тексту: Правилник

На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АП Војводине“, бр. 37/2014, 54/2014 др. одлука, 37/2016 и 29/2017) Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство издаје

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
расписује
ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ДАВАЊЕ ПРАВА НА ГАЗДОВАЊЕ ЛОВИШТИМА
Право на газдовање ловиштем даје се на период од 10 година за
следеће ловиште:
1. Ловиште «Мошорински брег"
Површине 6.505,05 ха
Општина Тител
Уз Пријаву на оглас потребно је доставити и следеће доказе о
испуњености услова из члана 11. Правилника:
1. Упис у регистар привредних субјеката, у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката;
2. Обезбеђивање стручне и ловочуварске службе;
3. Обезбеђивање одговарајуће гаранције у вредности почетних фондова ловостајем заштићених врста дивљачи обрачунатој по прописаној висини накнаде;
4. Програм улагања у ловиште за период на који се ловиште
даје на газдовање који мора да буде усклађен са програмом развоја ловног подручја;
5. Доказ да је подносилац пријаве на јавни оглас правни
следбеник досадашњег корисника ловишта који је ловиштем газдовао до ступања на снагу закона којим се
уређује ловство и који је испунио све обавезе прописане
планским документом на основу кога је газдовао тим ловиштем, уколико је ловиште установљено на површини
постојећег ловишта;
6. Доказ да се против подносиоца пријаве на јавни оглас не
води истражни поступак за привредни криминал.
Начин подношења пријаве на оглас:
Пријава на оглас се подноси на обрасцу који се може преузети
у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и
шумарство, II спрат канцеларија 4, Бул. Михајла Пупина 25, Нови
Сад или са сајта Секретаријата www.psp.vojvodina.gov.rs. Рок за
пријаву на јавни оглас са осталом потребном документацијом је
15 дана од дана објављивања у „Службеном листу АПВ“, на адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду
и шумарство, Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад, са назнаком ‘’за
давање права за газдовањем ловиштем–не отварати’’. Додатне
информације могу се добити на телефон 021/4881851.
Неблаговремене и некомплетне пријаве неће бити разматране.
Покрајински секретар
др Вук В. Радојевић с.р.

ОБАВЕШТЕЊЕ
да носиоци Регистрованих пољопривредних газдинстава који
подносе пријаву на објављене конкурсе за доделу средстава које је
расписао Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, а нису због објективних околности –штрајка
запослених у Републичком геодетском заводу - у могућности да
измене у Регистру пољопривредних газдинстава податке о површини и доставе доказ о пољопривредном земљишту - површини
на којима намеравају да реализују инвестицију биће у обавези да
такву потврду доставе након закључења уговора и пре исплате
средстава од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Накнадно достављена потврда мора бити идентична површинама које су наведене у пријави на основу које су додељена средства.
Ово обавештење се објављује на сату Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, у „Дневнику“, као и у Службном Листу АПВ.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
БРОЈ: 55/2019
ДАТУМ: 07.03.2019. године
Покрајински секретар
др Вук В. Радојевић с.р.

379.
На основу Покрајинске скупштинске одлуке о доношењу
Акционог плана политике за младе у Аутономној покрајини
Војводини за период од 2015. до 2020. године („Службени лист
АПВ”, број 42/15), чл. 24. и 25. Покрајинске скупштинске одлуке
о буџету АП Војводине за 2019. годину („Службени лист АПВ”,
број 60/18), члана 6. и чл. од 21. до 27. Правилника о условима
и начину доделе буџетских средстава за остваривање потреба и
интереса младих на територији Аутономне покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ”, број 3/17, 18/18 и 36/18), Покрајински секретаријат за спорт и омладину (у даљем тексту: Секретаријат)
расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА
,,ФОНД ЗА ТАЛЕНТЕ“
Пројекти за реализацију програма «Фонд за таленте» намењени су афирмисаним младим талентима ради подршке и обезбеђивања њиховог континуитета рада и успеха, побољшања услова за
њихов рад и напредовања.
УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПОДНОСИЛАЦА
− Право на подношење предлога програма имају искључиво
васпитно-образовне установе са седиштем на територији
АП Војводине
− Подносилац мора да располажe капацитетима за
реализацију програма;
− Уколико се пројекат реализује у партнерству с неком
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организацијом, неопходно је доставити доказ о сарадњи с
том организацијом (протокол, споразум и слично).
УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПРЕДМЕТА КОНКУРСА
− припрема и учешће младих талената на
репрезентативним такмичењима у земљи или
иностранству
− стручно усавршавање младих талената
− побољшање услова за рад и унапређивање наставног
процеса рада с младим талентима у образовној установи
− набавка опреме и учила неопходних за рад с младим
талентима
− студијска усавршавања
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА
− копије стечених диплома и награда младог талента
на репрезентативним такмичењима у земљи или
иностранству у једној или више области, којима се
доказује његова досадашња успешност и континуитет
рада;
− за студенте, документ којим се доказује постигнут
просек изнад 8,50 на студијама;
− препорука ментора или директора школе;
− документација која се односи на пројекат (планирано
такмичење или усавршавање) за који се траже
средства.
КРИТЕРИЈУМИ У ПОГЛЕДУ ОДАБИРА ПРОЈЕКАТА
− постигнути досадашњи резултати ученика или
студента на репрезентативним такмичењима у земљи
или иностранству
− ниво такмичења за која се потражују средства
− континуитет успешности младог талента на
такмичењима
− општи успех у редовном школовању
− просек постигнут на студијама
− целисходност предложених метода и активности у
раду с младим талентом
− реалан предлог потребних средстава за реализацију
предвиђених активности
− препорука ментора или релевантног стручњака
− активизам студента у струковним или студентским
организацијама
− досадашње промовисање постигнућа у области
уметности (концерти, изложбе)
− реалан и достижан циљ
Укупан износ средстава који се расподељује по овом конкурсу
износи 3.000.000,00 (тримилиона) динара.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ПО
КОНКУРСУ
Јавни конкурс је отворен почев од дана објављивања у
дневном листу „Дневник“ и траје до 15. маја 2019. године, односно до утрошка средстава обезбеђених за ове намене у 2019.
години.
Комисија за стручни преглед пројеката, разматра пристигле
пројекте и доставља предлоге за финансирање сукцесивно, у
складу са динамиком пристизања предлога пројеката, времена
њихове реализације, као и од расположивости средстава за ове
намене.
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА
Пријаве на конкурс испуњавају се искључиво на одговарајућем
обрасцу који је објављен на интернет страници Секретаријата:
www.sio.vojvodina.gov.rs и достављају се заједно са CD-ом (који
треба да садржи скениране све документе у ПДФ формату који се
достављају уз захтев) у запечаћеној коверти са назнаком „Пријава за Јавни конкурс - Фонд за таленте" на адресу: Покрајински
секретаријат за спорт и омладину, Булевар Михајла Пупина 16,
21000 Нови Сад, или непосредно на писарници покрајинских
органа.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
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380.
На основу Покрајинске скупштинске одлуке о доношењу
Акционог плана политике за младе у Аутономној покрајини
Војводини за период од 2015. до 2020. године („Службени лист
АПВ”, број 42/15), чл. 24. и 25. Покрајинске скупштинске одлуке
о буџету АП Војводине за 2019. годину („Службени лист АПВ”,
број 60/18), члана 6. и чл. од 21. до 27. Правилника о условима
и начину доделе буџетских средстава за остваривање потреба и
интереса младих на територији Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број 3/17, 18/18 и 36/18), Покрајински
секретаријат за спорт и омладину (у даљем тексту: Секретаријат) расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
ПОДРШКЕ СПРОВОЂЕЊУ ОМЛАДИНСКЕ
ПОЛИТИКЕ
УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПОДНОСИЛАЦА
- Подносиоци предлога пројеката могу бити удружења
младих и за младе, омладинске и студентске организације, савези, јединице локалне самоуправе, канцеларије
за младе, васпитно-образовне установе, друге установе
и развојне агенције јединица локалних самоуправа са територије АП Војводине.
- Подносилац захтева мора да има седиште на подручју АП
Војводине и да располаже капацитетима за реализацију
пројеката.
- Уколико се пројекат реализује у партнерству с неком организацијом, неопходно је доставити доказ о сарадњи с
том организацијом (протокол, споразум и слично).
УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА
Пројекти који се финансирају су пројекти подршке спровођењу омладинске политике дефинисане Акционим планом
политике за младе у АП Војводини за период од 2015. до 2020.
године у осам области: образовање младих; запошљавање младих; здравље младих и социјална политика према младима;
култура и информисање младих; активизам и слободно време
младих; волонтеризам и мобилност младих; безбедност младих;
заштита животне средине и одрживи развој.
Укупан износ средстава који се расподељује по овом конкурсу износи 17.000.000,00 (седамнаестмилиона) динара. Од наведеног укупног износа, износ од 6.000.000,00 динара планиран је
за трансфере осталим нивоима власти, а износ од 11.000.000,00
динара за дотације невладиним организацијама.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ
КОНКУРСУ

ПРЕДЛОГА

ПРОЈЕКАТА

ПО

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у дневном
листу „Дневник“ и траје до 15. маја 2019. године.
Комисија за стручни преглед пројеката, разматра пристигле
пројекте и доставља предлоге за финансирање сукцесивно, у
складу са динамиком пристизања предлога пројеката, времена
њихове реализације, као и од расположивости средстава за ове
намене.
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА
Пријаве на конкурс испуњавају се искључиво на обрасцу који
је објављен на интернет сајту Секретаријата: www.sio.vojvodina.
gov.rs и достављају се заједно са CD-ом (који треба да садржи
скениране све документе у ПДФ формату који се достављају уз
захтев) Пријавe се достављају у коверти са назнаком „Пријава за
Јавни конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу
омладинске политике“, поштом на адресу: Покрајински секретаријат за спорт и омладину, Бул. Михајла Пупина 16, 21000
Нови Сад, или непосредно на писарници покрајинских органа.
Неблаговремене и непотпуне пријаве, неће се разматрати.
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На основу Покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Акционог плана политике за младе у Аутономној покрајини Војводини за период од 2015. до 2020. године („Службени лист АПВ“,
број 42/15), чл. 24. и 25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину („Службени лист АПВ“, број
60/18) и чл. 6. и 7. Правилника о условима и начину доделе буџетских средстава за финансирање потреба и интереса младих на
територији АП Војводине („Службени лист АПВ“, број 3/17, 18/18
и 36/18), Покрајински секретаријат за спорт и омладину (у даљем
тексту: Секретаријат) расписује

На основу члана 24. став 2. и члана 39. став 3. Покрајинске
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист
АПВ“, број 37/2014, 54/2014 – други пропис и 37/2016), члана 22.
став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину („Сл. лист АПВ“, број 60/2018)
и Одлуке покрајинског секретара о спровођењу поступка за доделу средстава путем јавног конкурса број 140-401-1177/2019-01 од
05.03.2019. године.

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
ПОДРШКЕ ОСНИВАЊА И ОСНАЖИВАЊА
РАДА КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ
УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПОДНОСИОЦА И ПРЕДМЕТА
КОНКУРСА
Подносиоци предлога пројеката по овом Конкурсу могу бити
искључиво јединице локалне самоуправе са територије Аутономне покрајине Војводине.
Пројекти који се финансирају по основу овог конкурса представљају пројекте за финансирања функционисања канцеларија
младих и за младе, кроз набавку опреме потребне за рад канцеларија и за реализацију њихових програмских активности, као и за
хонорар лица ангажованог за рад у канцеларији.
У складу са Правилником, захтев за доделу средстава треба
посебно да садржи:
− јасно написан предлог пројекта;
− јасну везу између циљева, задатака и активности;
− реалан и достижан циљ пројекта;
− актуелност теме за дату заједницу и допринос за јединицу
локалне самоуправе;
− реалан предлог потребних средстава за реализацију активности;
Уколико се пројекат реализује у партнерству с неком организацијом, неопходно је доставити доказ о сарадњи с том организацијом (протокол, споразум и слично).
Укупан износ средстава који се расподељује по овом конкурсу
износи 5.000.000,00 (петмилиона) динара.
ТРАЈАЊЕ
ПРОЈЕКАТА

КОНКУРСА

И

ПОДНОШЕЊЕ

ПРЕДЛОГА

Пријаве на конкурс подносе се почев од дана објављивања у
дневном листу „Дневник“, и траје до 15. маја 2019. године.
Комисија за стручни преглед пројеката, разматра пристигле пројекте и доставља предлоге за финансирање сукцесивно, у
складу са динамиком пристизања предлога пројеката, времена
њихове реализације, као и од расположивости средстава за ове
намене.
Пријаве на конкурс испуњавају се искључиво на одговарајућем
обрасцу који је објављен на интернет сајту Секретаријата: www.
sio.vojvodina.gov.rs и достављају се заједно са ЦД-ом (који треба да садржи скениране све документе у ПДФ формату који се
достављају уз захтев) у затвореној коверти са назнаком “Пријава
за Јавни конкурс за финансирање пројеката подршке оснивања
и оснаживања рада канцеларија за младе“, поштом на адресу:
Покрајински секретаријат за спорт и омладину, Булевар Михајла
Пупина 16, 21000 Нови Сад, или непосредно на писарници покрајинских органа.
Неблаговремене и непотпуне пријаве, неће се разматрати.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад
расписује
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ИЗ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
У 2019. ГОДИНИ,
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ
ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ТО
1. Плана генералне регулације
2. Плана детаљне регулације
у циљу стварања планског основа и подстицања планског
уређења простора, ради развоја насељених места а тиме и стварања квалитетног предуслова за реализацију инвестиција у
области грађевинарства, инфраструктуре, пољопривреде, индустрије, туризма и других привредних грана јединица локалне
самоуправе на територији Аутономне Покрајине Војводине.
Право учешћа на конкурсу и обезбеђена средства
1. Укупан износ планираних средстава за доделу по овом јавном
конкурсу је 11.000.000,00 динара, обезбеђена Покрајинском
скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину („Сл. лист АПВ“, број 60/2018), раздео
12 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Програм 1101 Уређење и надзор у области планирања и изградње; функционална класификација 620 - Развој
заједнице; Програмска активност 1004 - Подршка ЈЛС, осталим нивоима власти и невладиним организацијама у изради
планске документације, пројектно техничке документације и
урбанистичко техничке документације у области посторног и
урбанистичког планирања; извор финансирања 01 00 Општи
приходи и примања буџета - извор 01.
2. Износ средстава које додељује Секретаријат на име суфинансирања појединачног планског документа не може прећи
више од 2.000.000,00 динара, односно 50% цене израде планског документа.
3. Право на доделу средстава има јединица локалне самоуправе
са територије Аутономне покрајине Војводине која је у буџету за 2019. годину обезбедила део сопствених средстава за
израду планског документа за који конкурише.
4. Јединица локалне самоуправе може конкурисати за суфинансирање по правилу, само 1 (једног) планског документа.
5. Једница локалне самоуправе која је у претходним годинама од
Покрајинског секретаријата већ добила средства, нема право
учешћа на конкурсу за исти плански документ.
6. Јединица локалне самоуправе може конкурисати за средства
за израду планског документа чија је израда планирана у
2019. години;
7. Јединица локалне самоуправе може конкурисати за суфинансирање израде планског документа који је искључиво финансиран из буџетских средстава.
− Покрајински секретаријат задржава право да приликом
разматрања пријава не прихвати пријаве јединица локалне
самоуправе којима су додељена средства по основу јавних
конкурса спроведених од стране Покрајинског секретаријата у претходним годинама, а које нису испуниле обавезе у уговореном року или сарадња са њима није била на
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задовољавајућем нивоу, у складу са Извештајима о реализацији пројеката изабраних по јавном конкурсу за доделу
бесповратних средстава из Буџета АПВ за суфинансирање израде планских докумената у претходним годинама
( 2015-2018)
Начин подношења пријаве на конкурс
Пријаве на конкурс се достављају путем поште на адресу:
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне
средине, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад са назнаком „Пријава на конкурс за доделу средстава jeдиницама локалне
самоуправе за израду планске документације“ или непосредно на
писарници покрајинских органа
Информације неопходне за учешће на јавном конкурсу се могу
добити на телефон 021/456-851 и 021/4874-077 (контакт особе за
пријаве су Софија Шумаруна и Сања Симеунчевић Радуловић,
e-mail: sofija.sumaruna@vojvodina.gov.rs и sanja.simeuncevic@
vojvodina.gov.rs
Пријаве које се доставе након наведеног рока или са непотпуном документацијом, послате путем факса или електронске
поште, непотписане или неоверене пријаве, неће се разматрати.
Потребна документација
1. Пријава на конкурс доставља се Покрајинском секретаријату
на обрасцу који је објављен на интернет сајту Секретаријата
(www.екоurbapv.vojvodina.gov.rs.)
2. У пријави је потребно навести све тражене податке.
3. Пријаву на јавни конкурс подноси јединица локалне самоуправе у писменој форми на јединственом обрасцу.
Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да достави:
- одлуку јединице локалне самоуправе о изради планског
документа који је предмет конкурса, донету у складу са
Законом о планирању и изградњи („Службени гласник
РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука
УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018),
oбјављену у службеном гласилу,
- оверену фотокопију ПИБ обрасца,
- изјаву да је уговор о изради планског документа потписан након спроведеног поступка прописаног Законом о
јавним набавкама (ако је већ уговорена израда планског
документа),
- оверену фотокопију уговора о изради планског документа
(ако је његова израда већ уговорена),
- оверену фотокопију картона депонованих потписа,
- изјаву да су подаци наведени у пријави тачни,
- оверени извод из Одлуке о буџету јединице локалне самоуправе за 2019. годину из које се види да су планирана
средства за израду планског документа за кој се конкурише.
Подносилац пријаве дужан је да на захтев Покрајинског секретаријата достави додатне податке и документацију који су потребни за одлучивање о предлогу за доделу средстава.
Критеријуми за доделу средстава
Критеријуми за доделу средстава су:
1. приоритетност доношења планског документа;
2. површина обухвата планског документа,
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3. број становника јединице локалне самоуправе;
4. значај планског документа за развој јединице локалне самоуправе, ширег окружења и развој АП Војводине;
5. степен развијености јединице локалне самоуправе према према важећој јединственој листи развијености региона и јединица локалне самоуправе у тренутку подношења захтева;
6. расположива буџетска средства која је јединица локалне самоуправе определила на име сопственог учешћа у суфинансирању израде планског документа;
7. фаза поступка израде предметног планског документа.
Бодовање критеријума ће се извршити у складу са Одлуком покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине о
спровођењу поступка за доделу средстава путем јавног конкурса.
Рокови за спровођење конкурса
- достављање пријава: од дана објављивања у дневном
листу „Дневник“ од 11.03.2019. до 11.04.2019. године,
- доношење одлуке о додели средстава и објављивање резултата јавног конкурса на сајту Секретаријата 25.04.2019.
године,
- крајњи рок извршења уговорене обавезе јединице локалне
самоуправе је до 31.12.2020. године,
- након реализације уговорене обавезе јединица локалне
самоуправе је у обавези да приложи детаљан извештај
о реализацији активности и финансијски извештај о коришћењу средстава са спецификацијом трошкова како би
оправдала наменско и законито коришћење средстава.
- рок достављања извештаја о наменском утрошку средстава: или 15 дана од дана извршења уговорене обавезе,
а најкасније 15 дана од дана истека рока за извршење уговорене обавезе.
Начин доношења одлуке о додели средстава:
1. Средства се додељују путем јавног конкурса за доделу
средстава који објављује Секретаријат у „Службеном
листу АПВ“, у дневном листу „Дневник“ и на интернет
сајту Секретаријата (www.екоurbapv.vojvodina.gov.rs.).
2. Јавни конкурс ће спровести Комисијa за спровођење јавног
конкурса, којa ће бити образованa посебним решењем.
Комисијa прегледа достављене пријаве, утврђује испуњеност услова за доделу бесповратних средстава и у
складу са критеријумима за доделу средстава рангира
пријаве које испуњавају услове јавног конкурса.
Комисија може да врши додатну проверу поднете документације и да тражи додатне информације од подносилаца пријава.
3. О поднетим пријавама на конкурс одлучује покрајински
секретар за урбанизам и заштиту животне средине на
основу ранг листе сачињене од стране Комисијe за спровођење јавног конкурса.
4. Након донете одлуке којом се одобравају средства за суфинансирање израде планске документације, подносилац
пријаве се позива да потпише уговор са Секретаријатом,
којим ће бити регулисана права и обавезе уговорних страна.
5. Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са
ликвидним могућностима буџета АП Војводине за 2019.
Покрајински секретар
Владимир Галић,с.р.
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информатичаре „Сирмијум“ у Сремској Митровици
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357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.

Предмет

Страна

Решење о разрешењу чланова Савета Високе
техничке школе струковних студија у Зрењанину
Решење о именовању чланова Савета Високе
техничке школе струковних студија у Зрењанину
Решење о разрешењу чланова Савета Високе
техничке школе струковних студија у Суботици
Решење о именовању чланова Савета Високе
техничке школе струковних студија у Суботици
Решење о разрешењу чланова Савета Вискоке
школе струковних студија за образовање васпитача
и тренера у Суботици
Решење о именовању чланова Савета Вискоке
школе струковних студија за образовање васпитача
и тренера у Суботици
Решење о разрешењу чланова Савета Високе
техничке школе струковних студија у Новом Саду
Решење о именовању чланова Савета Високе
техничке школе струковних студија у Новом Саду
Решење о разрешењу чланова Савета Високе
пословне школе струковних студија у Новом Саду
Решење о именовању чланова Савета Високе
пословне школе струковних студија у Новом Саду
Решење о разрешењу чланова Савета Високе школе
струковних студија за образовање васпитача у
Кикинди
Решење о именовању чланова Савета Високе школе
струковних студија за образовање васпитача у
Кикинди
Решење о разрешењу чланова Савета Високе школе
струковних студија за образовање васпитача у
Новом Саду
Решење о именовању чланова Савета Високе школе
струковних студија за образовање васпитача у
Новом Саду
Решење о разрешење председника Управног одбора
Дома за старе и пензионере у Кули
Решење о именовању председника Управног одбора
Дома за старе и пензионере у Кули.
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
370.

Решење о одобрењу издавачкој кући Креативни
центар, Београд, издавање и употреба превода
уџбеничког кокмплета (Уџбеник и Радна свеска)
Математика 1, за први разред осносне школе, на
мађарском језику.

1373

Страна 1392 - Броj 14
Редни број

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
Предмет

Страна

372.
373.
374.
375.
376.

Решење о установљавању ловишта „Мошорински
брег“;
Решењ о изменама Решења о установљавању
ловишта „Сонта“;
Решење о изменама Решења о установаљавању
ловишта „Рибњак Свилојево“;
Решење о изменама Решења о установаљавању
ловишта „Дорошка“;
Решење о изменама Решења о установаљавању
ловишта „Средњи Банат- Север“;
Решење о изменама Решења о установаљавању
ловишта „Брзава“.

Предмет

379.
1373

380.

1376

381.

1378

Јавни конкурс за финансирање реализације
програма „Фонд за таленте“;
Јавни конкурс за финансирање пројеката подршке
спровођењу омладинске политике;
Јавни конкурс за финансирање пројеката подршке
оснивања и оснаживања рада канцеларије за младе;

1380

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

1382

382.

1384

Конкурс за доделу бесповратних из буџета
Аутономне покрајине Војводине у 2019. години за
суфинансирање израде планске документације.

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО
377.
378.

Јавни оглас за давање права на газдовање
ловиштима;
Обавештење;

Страна

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И
ОМЛАДИНУ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО
371.

Редни број

13. март 2019.
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